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Voor wie is deze informatie bedoeld?
Dit boekje kan u helpen om:

 • de kenmerken van zelfmoord te herkennen; en 

 • met iemand te praten als u zich zorgen maakt dat hij/zij misschien  
zelfmoord overweegt of signalen van zelfmoordneigingen vertoont. 

Meestal willen mensen die zelfmoord overwegen geen einde maken 
aan hun leven, maar willen ze een einde maken aan de emotionele 
(of lichamelijke) pijn. Met iemand over zelfmoord praten is niet 
gemakkelijk. Door te weten hoe u over zelfmoord kunt beginnen kunt 
u iemands leven redden. 

Door met die persoon te praten, kunt u:

 • die persoon tonen dat u om hem/haar geeft;

 • hoop bieden door die persoon gerust te stellen dat het niet altijd 
zo zal blijven, dat de crisis voorbij zal gaan en dat ze hulp kunnen 
krijgen;

 • iemand steunen door hulp te zoeken. 



Iemand steunen in uw gemeenschap die suïcidaal is

Zelfmoord is opzettelijk een einde aan uw leven maken. 

Zelfmoord is een ingewikkelde kwestie. Er is niet één specifieke 
reden of verklaring voor zelfmoord en veel factoren kunnen een 

rol spelen en de kans verhogen dat iemand zelfmoord 
gaat overwegen of plannen.

Suïcidale gedachten en gedragingen worden vaak veroorzaakt 
door een verlies of pijnlijke levenssituatie.

Wat is zelfmoord?
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Sociale en culturele factoren spelen een grote rol in het 
verhogen of verlagen van het risico op zelfmoord bij personen 
uit cultureel uiteenlopende gemeenschappen.

Herkennen dat iemand een zware of emotioneel zware periode doormaakt 
is een belangrijke eerste stap om hulp te bieden. Sommige situaties kunnen 
moeilijker of uitdagender zijn voor mensen uit cultureel uiteenlopende  
gemeenschappen, zoals:

Factoren die het risico op  
suïcidale gedachten en 
gedragingen kunnen 
veroorzaken of verhogen

 • problemen, onenigheid of verlies 
in familie/huwelijk (zoals de dood 
of het vertrek van iemand die hen 
dierbaar is);

 • druk van familie of de 
gemeenschap over levensstijl 
(bijvoorbeeld met wie ze mogen 
trouwen of het bijwonen van 
religieuze diensten);

 • een zwaar verlies (bijvoorbeeld 
financieel verlies, eerverlies of 
verlies van een gerespecteerde 
positie in de familie of 
gemeenschap, verlies van werk 
of woonplaats);

 • verkrachting, abortus of 
zwangerschap buiten het huwelijk;

 • het ervaren van huiselijk of 
familiaal geweld;

 • intimidatie en pesten;

 • het ervaren van racisme;

 • herinneringen aan eerder trauma  
of foltering;

 • onzekere visumstatus;

 • aanpassing aan het leven in een 
nieuw land (culturele en 
sociale verschillen begrijpen en 
ermee leren omgaan);

 • problemen om zich in een nieuw 
land te vestigen (zoals een 
nieuwe taal leren, werk vinden, 
toegang verkrijgen tot diensten);

 • een dodelijke ziekte of ernstige 
lichamelijke pijn;

 • chronische pijn of een handicap;

 • een psychische aandoening.
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Iemand die zelfmoordgedachten heeft vraagt niet altijd 
rechtstreeks om hulp. Als iemand dergelijke signalen ervaart of 
vertoont, vooral na een verlies of pijnlijke levenssituatie, wordt 
het misschien tijd om hen aan te spreken over zelfmoord.

Waarschuwingssignalen 
die tot zelfmoord 
kunnen leiden

Enkele signalen om op te letten als die persoon:
 • zegt of schrijft dat hij/zij wil sterven;

 • zegt dat hij/zij een last is;

 • zegt dat hij/zij zich hopeloos of 
eenzaam voelt;

 • iets probeert te kopen dat tot 
de dood of zelfverwonding kan 
leiden;

 • interesse verliest in dingen die 
hij/zij vroeger leuk vond of zich 
van anderen terugtrekt;

 • merkbaar wisselende stemmingen 
vertoont (zoals meer verdriet, 
angst of nervositeit, onverklaard 
plotseling gelukkig na een lange 
periode van verdriet);

 • veranderingen vertoont in zijn/
haar slaap- en eetgedrag;

 • meer alcohol, drugs of medicijnen 
gaat gebruiken;

 • afscheid neemt en belangrijke 
bezittingen weggeeft;

 • onveilige of riskante dingen doet 
die zijn/haar leven in gevaar 
kunnen brengen;

 • vaak ernstige lichamelijke 
symptomen ervaart zoals 
hoofdpijn of buikpijn.
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Belangrijke feiten over zelfmoord

Veelvoorkomende 
opvattingen De feiten

Zelfmoord is een strafbaar feit Zelfmoord is geen misdaad in Australië.

Suïcidale mensen willen 
sterven 

Onderzoek toont aan dat de meeste mensen die 
zelfmoord overwegen of een zelfmoordpoging doen 
niet willen sterven. Ze willen een einde maken aan hun 
emotionele (of soms lichamelijke) pijn.

Als u iemand rechtstreeks  
over zelfmoord aanspreekt, 
brengt u hem/haar 
misschien op die gedachte

Iemand aanspreken over zelfmoord brengt hem/haar NIET 
op die gedachte. Als iemand al zelfmoord overweegt, 
toont u door ernaar te vragen dat u om hem/haar geeft. 
Daardoor voelt die persoon zich genoeg op zijn/haar 
gemak gesteld om hulp te vragen.

Mensen die over zelfmoord 
praten zoeken alleen maar 
aandacht

Onderzoek toont aan dat praten over zelfmoord meestal 
een teken van onrust is. Iemand die zelfmoord overweegt 
heeft misschien niet de nodige vaardigheden of 
mogelijkheid om hulp te vragen.

Mensen die over zelfmoord 
praten, zijn dit meestal niet 
echt van plan

Praten over zelfmoord is een waarschuwingssignaal 
en moet serieus worden genomen.

Alle suïcidale mensen 
hebben een psychische 
aandoening

Niet alle suïcidale mensen hebben een psychische 
aandoening. Sociale en culturele factoren spelen een 
grote rol in suïcidaliteit voor mensen met cultureel en 
taalkundig uiteenlopende achtergronden.

De meeste zelfmoorden 
gebeuren plots,zonder 
waarschuwingssignalen

Onderzoek toont aan dat de meeste mensen 
die een zelfmoord-poging deden een aantal 
waarschuwingssignalen vertoonden.

Zodra iemand suïcidaal is, 
blijft dat altijd zo

Mensen die zelfmoord overwegen of een zelfmoordpoging 
doen kunnen daar helemaal van herstellen en gezonde 
manieren ontwikkelen om met stressvolle gebeurtenissen 
om te gaan.

Mensen die zich verwonden  
zijn niet suïcidaal

Zelfverwondingsgedrag is een risicofactor voor 
zelfmoord en mensen die dit doen zijn eerder geneigd 
om in de toekomst zelfmoord te plegen. Mensen die 
aan zelfverwonding doen, uiten onrust en moeten 
aangemoedigd worden om hulp te zoeken.

✘ ✔
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1. Vragen stellen

2. Luisteren en steun verlenen

3. Hulp zoeken

4. Opvolgen

Wat kunt u doen?

Als u met iemand met een cultureel uiteenlopende achtergrond 
praat over zelfmoord, let dan op en hou rekening met de  
culturele en religieuze opvattingen die ze eventueel hebben 
over zelfmoord.

Als u zich zorgen maakt om iemand met suïcidale gedachten, 
volg dan de stappen op de volgende pagina’s. 

Ga voor tips over hoe u over zelfmoord kunt praten naar de 
website van Conversations Matter (gesprekken zijn belangrijk) 
op www.conversationsmatter.com.au
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Vragen stellen1.

 • Laat de persoon weten dat u zich zorgen maakt. Praat met hem/haar over  
wat u is opgevallen en waarom u zich zorgen maakt. Bijvoorbeeld, “Ik heb de 
laatste tijd wat veranderingen in je opgemerkt en vroeg me af hoe het me je gaat?”

 • Wees direct. “Heb je gedachten over zelfmoord?” Wees niet bang om dat te 
vragen, het toont dat u om hem/haar geeft. Door te vragen hoe het met iemand is, 
weet hij/zij dat het oké is om zijn/haar suïcidale gedachten met u te bespreken. 
Uw bereidheid om te praten over hun gedachten en gevoelens over het plegen 
van zelfmoord kan het stigma van zelfmoord helpen verlagen.

 • Wees rustig. Vertel de persoon dat andere mensen die moeilijke tijden 
doormaakten ook aan zelfmoord dachten, maar er bovenop kwamen. Herinner 
hem/haar eraan dat het geen schande is om hulp te vragen. Denk eraan dat uw 
rol als gezinslid, vriend of lid van de gemeenschap hem/haar enorm kan helpen 
en steunen.

 • Stel meer vragen om in te schatten hoe dringend de situatie is. Vraag:
 – of de persoon van plan is om door zelfmoord te sterven 
“Heb je een plan gemaakt om er een einde aan te maken?”

 – hoe lang de persoon al aan zelfmoord denkt 
“Hoe lang heb je die gedachten al?”

 – of ze al eerder een zelfmoordpoging deden 
“Heb je al eens zelfmoord proberen te plegen?”

 – naar hun huidige situatie en waarom ze zo van stuur zijn 
“Is er onlangs iets gebeurd waardoor je je zo voelt?”

 – of ze iemand kennen die onlangs zelfmoord pleegde 
“Heeft iemand in je gemeenschap onlangs zelfmoord gepleegd of proberen 
te plegen?”

Als de persoon zegt dat hij/zij aan zelfmoord denkt, een plan heeft of er een 
einde aan wil maken, zoek dan hulp voor hem/haar met behulp van de stappen 
in hoofdstuk 3. Hulp zoeken (pagina 8).
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2. Luisteren 
en steun 
verlenen

 • Luister empathisch. Concentreer u op wat de persoon zegt, niet hoe u zich daarbij 
voelt. Moedig hem/haar aan om zich bloot te geven met open vragen zoals: “Hoe voel 
je je nu?”, “Kan je me zeggen wanneer je je zo begon te voelen?”, “Hoe slaap je?”

 • Wees aanmoedigend. Wees aanmoedigend, zelfs als wat de persoon zegt, indruist 
tegen wat u gelooft, u het niet eens bent met zijn/haar keuzes of als u moeite hebt 
om te begrijpen waarom hij/zij zich zo voelt. Geef geen advies en probeer geen 
problemen op te lossen. Het is erg belangrijk om het gesprek te laten doorgaan 
en de persoon in leven en veilig te houden. Luisteren is de beste manier om de 
persoon te helpen zich op zijn/haar gemak te voelen terwijl ze met u praten en 
zich open te stellen voor het idee om hulp te vragen.

 • Help hen hun gedachten, gevoelens en zorgen met u te delen. U kunt de persoon 
aanmoedigen om meer te vertellen door belangrijke zaken die ze zeiden te 
herhalen en medeleven te betuigen. Enkele manieren om dit te doen zijn: “Je zei 
dus ….”, “Je zei dat je je zorgen maakt over …”, “Het klinkt alsof alles momenteel 
heel slecht aanvoelt”. Wees bereid om lange pauzes in het gesprek te laten zodat 
de persoon zijn/haar gedachten kan ordenen en dan te antwoorden. Let op de 
lichaamstaal van de persoon en luister aandachtig naar alles wat hij/zij zegt. 

 • Neem wat hij/zij zegt serieus. Als de persoon gevoelens van onrust of gedachten 
van zelfverwonding met u deelt, is het belangrijk om wat ze zeggen serieus te 
nemen en uw best te doen om hen zo snel mogelijk te helpen.
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Blijf bij de persoon als dat veilig is voor u. Controleer zijn/haar veiligheid en zorg 
ervoor dat hij/zij niets kan gebruiken om zich te verwonden. De informatie die u van 
de persoon heeft gekregen, kan u helpen beslissen wat u moet doen.

Zelfmoordgedachten mogen geen geheim zijn. Dit kan betekenen dat u het aan 
gezondheidswerkers vertelt zodat u de persoon veilig kunt houden en om hulp 
kunt vragen.

Moedig de persoon aan om hulp te zoeken en om steun en informatie te vragen. 
Moedig de persoon aan om met mensen te praten die hij/zij kent en vertrouwt. 
Dat kunnen familieleden zijn, een vertrouwde vriend, een gemeenschapsleider, 
leraar, adviseur op school of anderen waar hij/zij zich goed bij voelt. Als u wilt en 
als u zich daar goed bij voelt, kunt u aanbieden om hem/haar te helpen om met dit 
vertrouwd individu te praten.

Voor dringende situaties:

1. Bij onmiddellijk gevaar of risico op zelfmoord
 • Bel naar de hulpdiensten op 000; of

 • breng hen rechtstreeks naar een spoedafdeling van een ziekenhuis; of

 • ga naar een huisarts of psycholoog als daar meteen een afspraak beschikbaar is.

2. Als u niet zeker weet of de persoon risico loopt op zelfmoord, bel dan naar één van 
de volgende diensten voor hulp en advies

 • 1300 MH Call ........................... 1300 642 255 (dienst voor geestelijke 
gezondheidszorg)

 • Suicide Call Back Service ......... 1300 659 467 (Terugbeldienst voor zelfmoord)

 • Lifeline .................................... 13 11 14

 • Kids Helpline (Kindertelefoon) .... 1800 55 1800

 • BeyondBlue ............................. 1300 224 636

3. Hulp zoeken
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Voor niet dringende telefonische ondersteuning  
(24 uur per dag, 7 dagen per week):

 • 1300 MH Call ................................ 1300 642 255 (dienst voor geestelijke 
gezondheidszorg)

 • Suicide Call Back Service  
(Terugbeldienst voor zelfmoord) .... 1300 659 467

 • Lifeline .......................................... 13 11 14

 • Kids Helpline (Kindertelefoon) ....... 1800 55 1800

 • BeyondBlue .................................. 1300 224 636

Voor niet dringende en gespecialiseerde multiculturele diensten:
 • Huisarts of familiedokter

 • Queensland Transcultural Mental Health Centre (Transcultureel centrum voor 
geestelijke gezondheidszorg in Queensland) 
Maandag tot vrijdag van 8.30u tot 16.30u: (07) 3317 1234 of 1800 188 189 (gratis) 
www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc 
– een opnamedienst voor de hele staat om mensen aan de relevante diensten 
voor gezondheidszorg te linken

 • Queensland Program of Assistance to Survivors of Torture and Trauma 
(Bijstandsprogramma voor overlevenden van foltering en trauma in Queensland) 
(07) 3391 6677 – voor traumaverwerking

 • World Wellness Group (07) 3333 2100 – aanvaarden verwijzingen voor 
zelfmoordpreventie binnen hun Multicultureel programma voor psychologische 
therapie of bieden psychosociale steun binnen hun programma Culture in Mind 
(Cultuur in gedachten)

 • Harmony Place 0432 494 206 – voor psychosociale steun

Bel voor een telefoontolk naar TIS op 131 450
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 • Laat zien dat u om hem/haar geeft door hem/haar in het oog te houden 
en vaak te vragen hoe het gaat. Dit kan persoonlijk, per telefoon, 
tekstbericht of e-mail. Iemand tonen dat u aan hem/haar denkt kan een 
verschil uitmaken.

 • Als de persoon aan een ondersteuningsdienst verbonden is, vraag dan 
om toestemming om uw zorgen aan die dienst te melden.

 • U hoeft die verantwoordelijkheid niet alleen te dragen. Gebruik uw eigen 
ondersteuningsnetwerk en weet wanneer en waar om hulp te vragen.

 • Met een suïcidale persoon praten kan zwaar zijn, zorg dus ook voor 
uzelf. Hou er gezonde gewoonten op na en zoek ook steun voor uzelf als 
u gestrest of overstuur bent.

Opvolgen4.
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Dit hulpmiddel werd ontwikkeld door het Queensland  
Transcultural Mental Health Centre als onderdeel van een 
project voor zelfmoordpreventie. Het project werd gesteund 
door de Queensland Mental Health Commission (Commissie 
voor geestelijke gezondheidszorg in Queensland).

Queensland Transcultural Mental Health Centre (QTMHC) 
Metro South Addiction and Mental Health Service (Metro-Zuid centrum voor 
verslaving en geestelijke gezondheidszorg) 
Metro South Health

Tel.: (07) 3317 1234

Gratis: 1800 188 189

MH Call: 1300 64 22 55 (24 uur per dag)

Fax: (07) 3317 1299

Website: www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc

Neem contact met ons op
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Notities

12






